Screen

Indvendig og udvendig
Denne elegante solafskærmning
fungerer som et almindeligt rullegardin
med tekniske egenskaber i stoffet.
En fleksibel løsning, hvor du kan
kontrollere solens varmestråling uden
at blokere for lysindfaldet.
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Indvendig Screen
Lysreflektion og varme/kulde isolering
Denne solafskærmning har den effekt, at det giver
en variabel U-værdi som kan gå fra 0 når gardinet er
trukket fra vinduet, og til et niveau som vægisolering, når det er trukket for vinduet.

For miljøet og økonomien
Af Danmarks energiforbrug går der ca. 27% til opvarmning og nedkøling af bygninger. Det er denne
enorme energimængde, vi kan være med til at
reducere ved brug af screen.
Om vinteren virker en screen isolerende ved at give
vinduerne ”en dyne på”, og om sommeren har den
en reflekterende effekt, som får solens varmestråler
til at forblive mellem gardinet og ruden.

Antibakteriel beskyttelse
Indvendig Screen tilbydes med antimikrobiel
beskyttelse, som er med til at bekæmpe bakterier,
skimmel og mug.

Den ultimative udnyttelse med motor
Hvis man lader gardinerne være manuelt betjente
i løbet af dagen, mens en computer overtager
styringen når bygningen forlades og gardinerne
køres for, minimeres varmeforbruget op til 50%.
Næste morgen kører gardinerne op igen, og
personalet overtager styringen.

Udvendig Screen
Solbrillen til dine vinduer
Det udvendige rullegardin, også kaldet solgardin, er
let og enkelt i sit design. Det passer ind i alle typer
vindueskonstruktioner.

Reducerer både varme og lys
Et Screen kan indfange og reflekterer op til 90% af
solens varmestråler. Du kan vælge lige fra blændfri
dug, der giver udsyn uden at blænde til helt mørklæggende.

Ingen træk
Dugen absorberer størstedelen af vinden, så du
slipper for træk, hvis dit vindue står åbent.

Holdbar og høj kvalitet
Selvom den udvendige screen er rullet ned, påvirkes
den ikke af vejr og vindforhold. Vi kan udforme rullegardinet som en vindstabil screen, der køres op og
ned i kassetter via sidesluser, der holder dugen fast.

Lad os hjælpe!
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Skab et optimalt arbejdsmiljø
Med mere end 60 års erfaring og knowhow giver vi dig den professionelle løsning til
nye gardiner og solafskærmning.
Vejen dertil opnås, blandt andet, med en grundig gennemgang af jeres udfordringer,
ønsker og behov for den bedste og mest fremtidsikre løsning med funktionsdygtige
gardiner og solafskærmning, der samtidig skaber den rette stemning og stil.

Vi arbejder ud fra de 5 nøgleord
Fleksibilitet

Individuelt og tidløst design. Vi yder suppleringsgaranti.


Kvalitet

Vores produkter opfylder de industrielle krav, klassificeringer og kvalitetsstyring.


Kreativitet

Idé-oplæg og farvesammensætning i tæt samarbejde med byggeri og arkitekter.


Pris & økonomi

Fokus på forbrug og besparelser. Altid konkurrencedygtige tilbud.


Miljø & etik

Handler udelukkende med leverandør som er miljøcertificeret og som tager etisk ansvar.
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